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Curso: Políticas Públicas, Direitos Fundamentais, Judicialização: limites e possibilidades. 
Modalidade: Presencial. 
Período: 15 e 18 de março de 2019 
Carga Horária: 20 horas 
Professora Responsável: Des. Cristina Tereza Gaulia 
 
PROGRAMA 

 
  
AULA 1 
Dia 15/03 - das 9h às 13h20 
Procedimento metodológico: As aulas serão construídas tendo em conta a atuação 
conjunta dos dois polos de formação: o aluno-magistrado, como protagonista do 
processo de aprendizagem, e o professor como facilitador do acesso ao conteúdo para 
desenvolvimento por aquele de um conhecimento pragmático da temática proposta. 
Cada sessão se desenvolverá a partir de um vídeo inicial, provocador de debate em 
torno de seu tema central. Com essa ferramenta, destaca-se a problematização para 
reforçar a relevância dos conteúdos para o desenvolvimento da atividade jurisdicional. 
Haverá ademais indicação de bibliografia mínima para acesso antes e depois das 
aulas. 
Ainda na perspectiva da centralidade aluno-magistrado, cada sessão compreenderá 
igualmente um “case” gerador – situação conflituosa envolvendo os conceitos da 
sessão – que será examinado e discutido com os alunos-magistrados ao longo ou ao 
final das aulas. Com isso se buscará a valorização da dimensão pragmática do curso 
e seus conteúdos. Outro recurso a ser utilizado, para enfatizar a dimensão de 
alteridade é o desenvolvimento de role play, ocasião em que os alunos-magistrados 
serão convidados a ocupar posições no equacionamento do conflito, que não as que 
ordinariamente ocupam como julgadores neutros. 
Finalmente, com intuito de permitir um prolongamento do processo de aprendizado 
e maturação dos conteúdos discutidos, o material didático indicará ainda mídias 
eletrônicas (vídeos) que aprofundam debates suscitados. Ao aluno-magistrado será 
possível, portanto, prosseguir depois da sessão, nas reflexões sobre os temas 
propostos. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo, 40 
por cento da carga horária de cada aula. 
 
Tema 1:  POLÍTICAS PÚBLICAS JUDICIALIZADAS E A DINÂMICA DA 
ADMINISTRAÇÃO - das 9h às 10h40 
Ementa: Ação Civil Pública. Políticas Públicas. 
Conteúdo programático: Dinâmica da ação civil pública e a pretensão de 
estabilidade do direito. Reconfiguração de políticas públicas e suas consequências 
jurídicas. Vídeo de problematização: Making public policy more fun, por Vasiliki 
Bednar TEDxToronto 
Objetivos Específicos: Assinalar os elementos conceituais das políticas públicas 
como desenvolvidos pela Administração Pública enquanto ciência autônoma. 
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Docente: Prof.ª Dr.ª Maria Paula Dallari Bucci. Professora da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, Departamento de Direito do Estado. Livre 
Docente em Direito do Estado pela USP (2012), com Doutorado (2000) pela mesma 
instituição.  
 
Tema 2: MOLDURA CONSTITUCIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - das 10h50 
às 13h20 
Ementa: A Constituição de 1988 e políticas públicas. 
Conteúdo programático: Constituição de 1988 e políticas públicas. O Estado, 
orientação finalística e desenho institucional. Dever constitucional de enunciação de 
políticas públicas. Heterovinculação e Autovinculação. Vídeo de problematização: 
Teaser de 25 anos da Constituição Federal: Debate sobre a pesquisa Resiliência 
Constitucional (2/5), compreendendo parte da intervenção de Oscar Vilhena na 
descrição estrutural da Constituição Brasileira. 
Objetivos Específicos: Avaliar o delineamento constitucional do lugar das políticas 
públicas na ação estatal. Identificar a dinâmica própria das políticas públicas e os 
pontos de tensionamento com a matriz do direito. 
Docente: Prof.ª Dr.ª Vanice Lírio do Valle. Procuradora do Município do Rio de 
Janeiro. Pós Doutora pela FGV. Doutorado em Direito pela Universidade Gama Filho. 
Mestrado em Direito pela UNESA.  
 

 
 
AULA 2 
Dia 15/03 - das 14h30 às 18h50 

 

Procedimento metodológico: As aulas serão construídas tendo em conta a atuação 
conjunta dos dois polos de formação: o aluno-magistrado, como protagonista do 
processo de aprendizagem, e o professor como facilitador do acesso ao conteúdo para 
desenvolvimento por aquele de um conhecimento pragmático da temática proposta. 
Cada sessão se desenvolverá a partir de um vídeo inicial, provocador de debate em 
torno de seu tema central. Com essa ferramenta, destaca-se a problematização para 
reforçar a relevância dos conteúdos para o desenvolvimento da atividade jurisdicional. 
Haverá ademais indicação de bibliografia mínima para acesso antes e depois das 
aulas. 
Ainda na perspectiva da centralidade aluno-magistrado, cada sessão compreenderá 
igualmente um “case” gerador – situação conflituosa envolvendo os conceitos da 
sessão – que será examinado e discutido com os alunos-magistrados ao longo ou ao 
final das aulas. Com isso se buscará a valorização da dimensão pragmática do curso 
e seus conteúdos. Outro recurso a ser utilizado, para enfatizar a dimensão de 
alteridade é o desenvolvimento de role play, ocasião em que os alunos-magistrados 
serão convidados a ocupar posições no equacionamento do conflito, que não as que 
ordinariamente ocupam como julgadores neutros. 
Finalmente, com intuito de permitir um prolongamento do processo de aprendizado 
e maturação dos conteúdos discutidos, o material didático indicará ainda mídias 
eletrônicas (vídeos) que aprofundam debates suscitados. Ao aluno-magistrado será 
possível, portanto, prosseguir depois da sessão, nas reflexões sobre os temas 
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propostos. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo, 40 
por cento da carga horária de cada aula. 
 
Tema 3: PRAGMATISMO JURÍDICO: ANTIFUNDACIONALISMO, 
CONSEQUENCIALISMO (“CONSEQUENCIACHISMO”) E CONTEXTUALISMO – 
OPÇÕES DO JUDICIÁRIO FRENTE À JUDICIALIZAÇÃO - das 14h30 às 16h10 
Ementa: Lei 13.655/18. O potencial regressivo da decisão judicial não 
consequencialista. 
Conteúdo programático: O consequencialismo responsável da Lei 13.655/18. Os 
limites postos pela realidade à ação administrativa – e à ação judicial controladora. O 
potencial regressivo da decisão judicial não consequencialista. 
Objetivos Específicos: Identificar a interseção entre as políticas e o 
consequencialismo responsável preconizado pela Lei. 13.655/18; 
Docente: Prof.º Dr.º José Vicente Santos de Mendonça. Procurador do Estado 
do Rio de Janeiro. Doutor em Direito pela UERJ. Professor de Direito Administrativo. 
 
Tema 4: POLÍTICAS PÚBLICAS E A DIMENSÃO FINANCEIRA - das 16h20 às 
18h50 
Ementa: Planejamento público. Decreto-Lei 200/67. Constituição de 1988. 
Conteúdo programático: Planejamento público no Decreto-Lei 200/67. 
Planejamento público e a Constituição de 1988. Finanças públicas e o ciclo de políticas 
públicas. Dinâmica de sensibilização: Gestão orçamentária de intercorrências nas 
políticas públicas pelo alunos-magistrados. A dinâmica envolve um estágio inicial de 
planejamento orçamentário, a apresentação das múltiplas possíveis ocorrências, 
transferindo aos alunos-magistrados o ônus de formular decisões correspondentes. 
Objetivos Específicos: Precisar a dinâmica própria das políticas públicas e os 
pontos de tensionamento com a matriz do direito; verificar o impacto das finanças 
públicas na elaboração das políticas públicas. 
Docente: Prof.ª Dr.ª Vanice Lírio do Valle. Procuradora do Município do Rio de 
Janeiro. Pós Doutora pela FGV. Doutorado em Direito pela Universidade Gama Filho. 
Mestrado em Direito pela UNESA.  

 

 
 
AULA 3 
Dia  18/03 - das 9h às 13h20 

 

Procedimento metodológico: As aulas serão construídas tendo em conta a atuação 
conjunta dos dois polos de formação: o aluno-magistrado, como protagonista do 
processo de aprendizagem, e o professor como facilitador do acesso ao conteúdo para 
desenvolvimento por aquele de um conhecimento pragmático da temática proposta. 
Cada sessão se desenvolverá a partir de um vídeo inicial, provocador de debate em 
torno de seu tema central. Com essa ferramenta, destaca-se a problematização para 
reforçar a relevância dos conteúdos para o desenvolvimento da atividade jurisdicional. 
Haverá ademais indicação de bibliografia mínima para acesso antes e depois das 
aulas. 
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Ainda na perspectiva da centralidade aluno-magistrado, cada sessão compreenderá 
igualmente um “case” gerador – situação conflituosa envolvendo os conceitos da 
sessão – que será examinado e discutido com os alunos-magistrados ao longo ou ao 
final das aulas. Com isso se buscará a valorização da dimensão pragmática do curso 
e seus conteúdos. Outro recurso a ser utilizado, para enfatizar a dimensão de 
alteridade é o desenvolvimento de role play, ocasião em que os alunos-magistrados 
serão convidados a ocupar posições no equacionamento do conflito, que não as que 
ordinariamente ocupam como julgadores neutros. 
Finalmente, com intuito de permitir um prolongamento do processo de aprendizado 
e maturação dos conteúdos discutidos, o material didático indicará ainda mídias 
eletrônicas (vídeos) que aprofundam debates suscitados. Ao aluno-magistrado será 
possível, portanto, prosseguir depois da sessão, nas reflexões sobre os temas 
propostos. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo, 40 
por cento da carga horária de cada aula. 
 
Tema 5: DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS - das 09hs às 10h40 
Ementa: Direitos Humanos. Direitos Fundamentais. Políticas Públicas. Judicialização. 
Conteúdo programático: Interface entre os direitos humanos e as políticas públicas. 
Direitos fundamentais. Garantias e defesa do mínimo existencial. Judicialização. 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Controle de convencionalidade e sua 
utilização para efetivação dos direitos humanos. Dinâmica de sensibilização - Estudo 
de caso: Carlos Herrera Ulloa, A Última Tentação de Cristo e Comunidade Mayagna 
(Somo) Awas Tingni. 
Objetivos Específicos: Validar a interface necessária entre a concretização de 
políticas públicas e a garantia de direito (humanos) fundamentais; Estimar a 
importância do conhecimento dos tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos e do controle de convencionalidade. 
Docente: Prof.ª Dr.ª Ana Paula Delgado. Advogada. Doutora em Direito pela 
Universidade Estácio de Sá. Professora de Direito Internacional e de Direitos Humanos 
dos Cursos de Graduação e Pós-graduação da Universidade Estácio de Sá. Membro 
associado à Law and Society Association - LSA. Capacitada pela Harvard Business 
School para aplicação da Metodologia de Estudo de Casos.  
 
Tema 6: PODE A JUDICIALIZAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS CONTRIBUIR PARA 
O AVANÇO DO PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO? - das 10h50hs às 13h20 
Ementa: Judicialização da Política. Sindicabilidade de Políticas Públicas. 
Conteúdo programático: Limites à judicialização. Critérios de sindicabilidade de 
políticas públicas. Vídeo de problematização: Can Courts bring justice? (teaser da 
palestra de Siri Gloppen). 
Objetivos Específicos: Avaliar as distintas manifestações processuais possíveis da 
judicialização de políticas públicas. 
Docente: Prof.ª Dr.ª Ana Paula de Barcellos. Professora Titular de Direito 
Constitucional da Faculdade de Direito da UERJ. Mestre e Doutora em Direito Público 
pela UERJ e Pós-doutora pela Universidade de Harvard.  
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AULA 4 
Dia 18/03 - das 14h30 às 18h50 

 

Procedimento metodológico: As aulas serão construídas tendo em conta a atuação 
conjunta dos dois polos de formação: o aluno-magistrado, como protagonista do 
processo de aprendizagem, e o professor como facilitador do acesso ao conteúdo para 
desenvolvimento por aquele de um conhecimento pragmático da temática proposta. 
Cada sessão se desenvolverá a partir de um vídeo inicial, provocador de debate em 
torno de seu tema central. Com essa ferramenta, destaca-se a problematização para 
reforçar a relevância dos conteúdos para o desenvolvimento da atividade jurisdicional. 
Haverá ademais indicação de bibliografia mínima para acesso antes e depois das 
aulas. 
Ainda na perspectiva da centralidade aluno-magistrado, cada sessão compreenderá 
igualmente um “case” gerador – situação conflituosa envolvendo os conceitos da 
sessão – que será examinado e discutido com os alunos-magistrados ao longo ou ao 
final das aulas. Com isso se buscará a valorização da dimensão pragmática do curso 
e seus conteúdos. Outro recurso a ser utilizado, para enfatizar a dimensão de 
alteridade é o desenvolvimento de role play, ocasião em que os alunos-magistrados 
serão convidados a ocupar posições no equacionamento do conflito, que não as que 
ordinariamente ocupam como julgadores neutros. 
Finalmente, com intuito de permitir um prolongamento do processo de aprendizado 
e maturação dos conteúdos discutidos, o material didático indicará ainda mídias 
eletrônicas (vídeos) que aprofundam debates suscitados. Ao aluno-magistrado será 
possível, portanto, prosseguir depois da sessão, nas reflexões sobre os temas 
propostos. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo, 40 
por cento da carga horária de cada aula. 
 

 

Tema 7: JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA: DETERMINISMO CONSTITUCIONAL 
OU ALTERNATIVA ESTRATÉGICA? MODELOS DA EXPERIÊNCIA 
INTERNACIONAL - das 14h30 às 18hs 
Ementa: Controle judicial de políticas públicas. Direito Comparado. 
Conteúdo programático: O que ocorre no Direito Comparado: África do Sul, 
Colômbia, Índia e Argentina. Sentenças, possibilidade de uso dos mecanismos 
aplicados na experiência de outras Cortes no Brasil. 
Objetivos Específicos: Identificar os modelos de composição de conflitos em 
políticas públicas a partir da experiência no Direito Comparado, validando sua 
aplicabilidade no sistema brasileiro. 
Docentes: Prof.º Dr.º Ingo Wolfgang Sarlet. Desembargador do TJRS. Doutor em 
Direito pela Universidade de Munique, professor de Direito Constitucional (Mestrado 
e Doutorado) da PUC/RS e na Escola da AJURIS.  
Maria Isabel Paes Gonçalves – Desembargadora do TJRJ. Especialista.  
 
Tema 8: DISCUSSÃO EM GRUPO DE CASOS CONCRETOS - das 18hs às 18h50
Docentes: Des. Cristina Tereza Gaulia. Desembargadora do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro. Mestre e doutoranda em Direito.  
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Prof.ª Dr.ª Vanice Lírio do Valle. Procuradora do Município do Rio de Janeiro. Pós 
Doutora pela FGV. Doutorado em Direito pela Universidade Gama Filho. Mestrado em 
Direito pela UNESA.  
 
Casos Concretos:  
1) Leitos em hospital público em cidade do interior. 
2) Corte de cabelo em presídios. 
3) Creche para crianças de 0 a 4 anos. 
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